
„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket.” (Márk 10:14) 

 
Kedves Szülők!  
 
Míg a közismereti tantárgyak oktatása gyakorlati tudással készíti fel 
gyermekeinket, addig a hittan oktatása arra tanít, miként legyünk JÓ és IGAZ 
emberek.  
Lehet-e ennél fontosabb, ha azt kívánjuk, hogy valóban boldog emberek legyenek?  
 
Egyházközségünk, a Budapest-Szabadság téri Református Egyházközség hitoktatói – 
ahogy eddig is – ezért munkálkodnak a jövőben is missziói területünkhöz tartozó 
iskolákban:  
 
-Szemere Bertalan Általános Iskola (1054 Budapest, Szemere u. 5.)  
-Szent István Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1054 Budapest, 
Szemere u. 3.)  
-Hild József Általános Iskola (1051 Budapest, Nádor u. 12.)  
-Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola  
(1065 Budapest, Pethő Sándor u. 4.)  
 
Ma az általános iskola mind a 8 évfolyamán lehetőség van a gyermekeknek hittanórákon 
való részvételre állami általános iskolában. 
 
Leendő első osztályos szülőként jeleznie kell az iskola felé ezt a szándékát írásban.  
Ez a beiratkozáskor, de legkésőbb április 30-ig történhet meg. 
 
A hittan csoport általában közös imádsággal kezdi és zárja az órát.  
A tanórák része az éneklés, mely során keresztyén gyermek- és ifjúsági énekeket, 
valamint Református Énekeskönyvi énekeket sajátítanak el a gyermekek.  
 
Bibliai történeteket hallgatnak meg és dolgoznak fel közösen.  
Ezekhez kapcsolódóan erkölcsi élethelyzeteket és szituációkat dolgoznak fel együtt. 
 
A hit- és erkölcstan órákon szentírási történetek alapján kerülnek elő olyan fontos témák, 
melyek érintik és érdeklik a gyermekeket.  
Így egyszerre kapnak ismeretet a Bibliáról és bibliai történetekről, valamint a keresztyén 
értékrend alapjaival is megismerkedhetnek.  
 
Isten Igéje és a Szentháromság Isten örökkévaló üzenete áll a középpontban, mely ma is 
életünk alappillére lehet. 
 
Hitoktatásunk tanmenetének bibliaismereti részében az Újszövetség tanítására, Jézus 
Krisztus életére és példázataira összpontosítunk, s ezek alapján ismertetjük meg a 
keresztyénség erkölcsi tanítását, értékrendünket. 
 
Továbbá foglalkozunk református egyházunk történetével, hitünk hőseivel, hitvalló 
elődjeinkkel, és szerepükkel a magyarság történelmében, irodalmában, 
képzőművészetében.  



Megismertetjük a gyermekekkel épített örökségünk legszebb emlékeit (így többek között 
a kazettás mennyezetű templomainkat, faharangtornyainkat), és egyedülálló 
zenekultúránkat.  
 
A hittan órák egyik legfontosabb része emellett a beszélgetés mindazokról a 
kérdésekről, amelyek segítik gyermekeink tisztánlátását erkölcsi kérdésekben.  
 
Konfirmáció-előkészítő foglalkozásokat elsősorban a 7. és 8. osztályos hittanosaink 
számára tartunk az egyházközségünk székházépületében, egy arra alkalmas 
időpontban. 
(1054 Budapest, Szabadság tér 2.).  
 
A nyári szünidőben egyhetes hittantáborokat szervezünk, ahol a játékos foglalkozások 
mellett a kirándulásé és a sportolásé a főszerep.  
 
Ősztől tavaszig pedig gyülekezeti székházépületünkben kreatív délutánokat, családi 
programokat, szeretetvendégségeket, karácsonyi, illetve húsvéti ünnepi alkalmakat 
rendezünk.  
 
Elérhetőségeink:  
 
Gyülekezet neve:  

Bp- Szabadság Téri Ref. Egyházközség 

1054 Budapest 

Szabadság tér 2. 

 

vezető lelkész: 

 Ifj. Hegedűs Loránt  

hegeduskovacs@gmail.com  

+36 30 719 4701 

 
beosztott lelkész, hitoktatásért elsődlegesen felelős:  

Lázár Csaba Z.  

sdg.ref.lelkesz@gmail.com  

+36 30 260 0513 

 
A református hittan-oktatással kapcsolatosan a következő linken kaphatnak részletes 

tájékoztatást: www.hittan.info   
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